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Matérias veiculadas nesta edição 

 
Inep apresenta indicadores do Censo Escolar 2020 ao Conselho Nacional de Educação 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/inep-apresenta-indicadores-do-censo-escolar-2020-ao-cne 
 

Reforma do Ensino Médio contará com o apoio do MEC às Secretarias Estaduais de Educação  
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-lanca-5-editais-para-contratar-consultores 

 
Participação do Ministro da Educação na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados tem duas 
versões: deputados criticam a objeção do Executivo na implantação da internet gratuita a estudantes e 

a professores e o MEC emite nota com os aspectos positivos da audiência 
https://www.camara.leg.br/noticias/770185-deputados-criticam-ministro-da-educacao-por-definir-como-dificuldade-

extra-despesa-com-internet-de-alunos/ 
https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/mec-participa-da-comissao-de-educacao-na-camara-dos-

deputados 

 
Universidade Aberta do Brasil, mesmo mantendo a estrutura de um consórcio e não de uma 
universidade, completa, com êxito, 15 anos presente em 850 municípios, com 121 mil alunos 

https://www.gov.br/mec/pt-br/assuntos/noticias/uab-completa-15-anos-presente-em-850-municipios 

 
Comissão aprova projeto que exige livros infantis em biblioteca pública 

https://www.camara.leg.br/noticias/772175-comissao-aprova-projeto-que-exige-livros-infantis-em-biblioteca-
publica/ 

 
Aprendizagem à distância e digital durante a crise do COVID-19: laureados do Prêmio UNESCO de 

Alfabetização compartilham suas experiências 
https://en.unesco.org/news/distance-and-digital-learning-during-covid-19-crisis-unesco-literacy-prizes-laureates-

share 

 
Educação perde com o falecimento do Prof. Raimundo Figueiredo, membro do Núcleo Superior de 

Estudos e Consultoria da CONFENEN e ex-Presidente do Sindicato do Maranhão 
https://confenen.org.br/despedida-ao-professor-raimundo-figueiredo/ 

 
Nova edição da Consolidação da Legislação Educacional é lançada já incorporando a lei que alterou a 

LDB 
http://www.ipae.com.br/md/404/descricao.html 
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Nota da redação 
 
O Jornal da Educação, considerando a evolução das tecnologias aplicadas aos sistemas de 
comunicação, passou a ser produzido, a partir de janeiro de 2020, pelo sistema de Videocast.  
 
É o veículo mais dinâmico do Sistema Integrado de Informações Educacionais, que é composto de onze 
periódicos. As transmissões são feitas através da TV Virtual da Educação, uma emissora do Instituto de 
Pesquisas e Administração da Educação. 
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